
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

لمنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

11a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( ةغرفم  )  ( 460  )  ( 117  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نورهطتي سانأ  مهنإ  مكتيرق  نم  طول  لاء  اوجرخأ  اولاق  نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
لاؤس2-
-3 << نيرباغلا نم  اهانردق  هتأرما  الإ  هلهأ  هانيجنأف و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
لاؤس4-
-5 << نيرذنملا رطم  ءآسف  ارطم  مهيلع  انرطمأو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نوكرشي امأ  ريخ  هللآء  ىفطصا  نيذلا  هدابع  ىلع  مالسو  هلل  دمحلا  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا7-
ةقباسلا8- دئاوفلا  ةمتت 
-9 . ةلئسألا

اوتبنت10- نأ  مكل  ناك  ام  ةـجهب  تاذ  قئآدـح  هب  انتبنأف  ءآم  ءآمـسلا  نم  لزنأ  ضرـألاو و  تاومـسلا  قلخ  نمأ  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نولدعي موق  مه  لب  هللا  عم  هلءأ  اهرجش 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 17ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  68ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ًايلاح 86نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
86

سمألا راوز 
613
راوزلا يلامجإ 

6848768

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
263

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
55660
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
101

راوزلا لجس 
20
ةيمقرلا ةبتكملا 

87
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

مهرثكأ11- لب  هللا  عم  هلءأ  ازجاح  نيرحبلا  نيب  لعجو  يـساور  اهل  لعجو  اراهنأ  آهلالخ  لـعجو  ارارق  ضرـألا  لـعج  نمأ  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 
 << نوملعيال

11b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( ةغرفم  )  ( 489  )  ( 138  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوكرشي امأ  ريخ  هللآء  ىفطصا  نيذلا  هدابع  ىلع  مالسو  هلل  دمحلا  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
هلءأ2- اهرجش  اوتبنت  نأ  مكل  ناك  ام  ةجهب  تاذ  قئآدح  هب  انتبنأف  ءآم  ءآمسلا  نم  لزنأ  ضرألاو و  تاومـسلا  قلخ  نمأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

 << نولدعي موق  مه  لب  هللا  عم 
ةلئسألا3-
مهرثكأ4- لب  هللا  عم  هلءأ  ازجاح  نيرحبلا  نيب  لعجو  يـساور  اهل  لعجو  اراهنأ  آهلالخ  لعجو  ارارق  ضرألا  لـعج  نمأ  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف 

 << نوملعيال
-5 << نوركذت ام  اليلق  هللا  عم  هلءأ  ضرألا  ءآفلخ  مكلعجيو  ءوسلا  فشكيو  هاعد  اذإ  رطضملا  بيجي  نمأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
نوكرـشي6- امع  هللا  ىلاعت  هللا  عم  هلءأ  هتمحر  يدي  نيب  ارـشب  حايرلا  لسري  نمو  رحبلاو  ربلا  تاملظ  يف  مكيدهي  نمأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 

<<

12a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 491  )  ( 121  ) 

 :- تايوتحملا  

لب1- هللا  عم  هلءأ  ازجاح  نيرحبلا  نيب  لعجو  يـساور  اهل  لعجو  اراهنأ  آهلالخ  لـعجو  ارارق  ضرـألا  لـعج  نمأ  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف  راركت 
 << نوملعيال مهرثكأ 

-2 << نوركذت ام  اليلق  هللا  عم  هلءأ  ضرألا  ءآفلخ  مكلعجيو  ءوسلا  فشكيو  هاعد  اذإ  رطضملا  بيجي  نمأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا3-
ةقباسلا4- دئاوفلا  ةمتت 
امع5- هللا  ىلاعت  هللا  عم  هلءأ  هتمحر  يدي  نيب  ارـشب  حايرلا  لسري  نمو  رحبلاو  ربلا  تاملظ  يف  مكيدهي  نمأ  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 

 << نوكرشي
-6 << نيقداص متنك  نإ  مكناهرب  اوتاه  لق  هللا  عم  هلءأ  ضرألاو  ءامسلا  نم  مكقزري  نمو  هديعي  مث  قلخلا  ؤدبي  نمأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << نوثعبي نايأ  نورعشي  امو  هللا  الإ  بيغلا  ضرألاو  تاومسلا  يف  نم  ملعي  لق ال  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا8-
ةقباسلا9- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

ةلئسألا10-

12b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

56133

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ايلارتسأ
2ليزاربلا

5نيصلا
4ايناملأ

1كرامنادلا
5رئازجلا

2رصم
2اينابسا
1اسنرف

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا
1نابايلا
1تيوكلا

1اكناليرس
1ايبيل

2برغملا
1ايزيلام
8ادنلوه

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 462  )  ( 116  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوركذت ام  اليلق  هللا  عم  هلءأ  ضرألا  ءآفلخ  مكلعجيو  ءوسلا  فشكيو  هاعد  اذإ  رطضملا  بيجي  نمأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
امع2- هللا  ىلاـعت  هللا  عم  هلءأ  هتمحر  يدـي  نيب  ارـشب  حاـيرلا  لـسري  نمو  رحبلاو  ربـلا  تاـملظ  يف  مكيدـهي  نمأ  ىلاـعت << :  هلوـق  دـئاوف 

 << نوكرشي
-3 << نيقداص متنك  نإ  مكناهرب  اوتاه  لق  هللا  عم  هلءأ  ضرألاو  ءامسلا  نم  مكقزري  نمو  هديعي  مث  قلخلا  ؤدبي  نمأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا4-
-5 << نوثعبي نايأ  نورعشي  امو  هللا  الإ  بيغلا  ضرألاو  تاومسلا  يف  نم  ملعي  لق ال  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 . ةلئسألا
-7 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 

13a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( ةغرفم  )  ( 490  )  ( 111  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نومع اهنم  مه  لب  اهنم  كش  يف  مه  لب  ةرخألا  يف  مهملع  كرادا  لب  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 << نومع اهنم  مه  لب  اهنم  كش  يف  مه  لب  ةرخألا  يف  مهملع  كرادا  لب  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نوجرخمل انئأ  انؤآباءو  ابارت  انك  اذءأ  اورفك  نيذلا  لاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نيمرجملا ةبقاع  ناك  فيك  اورظناف  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نوركمي امم  قيض  يف  نكت  الو  مهيلع  نزحت  الو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

13b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( ةغرفم  )  ( 537  )  ( 111  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نينمؤملل ةمحرو  ىدهل  هنإو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 << ميلعلا زيزعلا  وهو  همكحب  مهنيب  يضقي  كبر  نإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نيبملا قحلا  ىلع  كنإ  هللا  ىلع  لكوتف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا4-
-5 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-6 << نيربدم اولو  اذإ  ءآعدلا  مصلا  عمست  الو  ىتوملا  عمستال  كنإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << نوملسم مهف  انتايائب  نمؤي  نم  الإ  عمست  نإ  مهتلالض  نع  يمعلا  يداهب  تنأآمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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8ادنلوه
1رطق
1اينامور
1ايسور

3ةيدوعسلا
1هروفاغنس

1ايروس
1سنوت
35اكيرمأ

Zw1
ًايلاح 86نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003535

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103622630

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458398

راوزلا لجس 
105105

ةيمقرلا ةبتكملا 
723692

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108359237

14a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 452  )  ( 118  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوفلتخي هيف  مه  يذلا  رثكأ  ليئآرسإ  ينب  ىلع  صقي  ناءرقلا  اذه  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا2-
-3 << نينمؤملل ةمحرو  ىدهل  هنإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << ميلعلا زيزعلا  وهو  همكحب  مهنيب  يضقي  كبر  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نيبملا قحلا  ىلع  كنإ  هللا  ىلع  لكوتف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نيربدم اولو  اذإ  ءآعدلا  مصلا  عمست  الو  ىتوملا  عمستال  كنإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا7-
-8 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-9 << نوملسم مهف  انتايائب  نمؤي  نم  الإ  عمست  نإ  مهتلالض  نع  يمعلا  يداهب  تنأآمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

-10 . ةلئسألا
-11 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 

14b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 435  )  ( 115  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نونقي انتايائب ال  اوناك  سانلا  نأ  مهملكت  ضرألا  نم  ةبآد  مهل  انجرخأ  مهيلع  لوقلا  عقو  اذإو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا2-
-3 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-4 << نوعزوي مهف  انتايائب  بذكي  نمم  اجوف  ةمأ  لك  نم  رشحن  مويو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نولمعت متنك  اذامأ  املع  اهب  اوطيحت  ملو  يتايائب  متبذكأ  لاق  اوءآج  اذإ  ىتح  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 . ةلئسألا
-7 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-8 << نوقطني مهف ال  اوملظ  امب  مهيلع  لوقلا  عقوو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا9-

-10 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  ارصبم  راهنلا  هيف و  اونكسيل  ليلا  انلعج  انأ  اوري  ملأ  ىلاعت << : هللا  لاق 

15a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 411  )  ( 114  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  ارصبم  راهنلا  هيف و  اونكسيل  ليلا  انلعج  انأ  اوري  ملأ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نونقي انتايائب ال  اوناك  سانلا  نأ  مهملكت  ضرألا  نم  ةبآد  مهل  انجرخأ  مهيلع  لوقلا  عقو  اذإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا3-
-4 << نوعزوي مهف  انتايائب  بذكي  نمم  اجوف  ةمأ  لك  نم  رشحن  مويو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نولمعت متنك  اذامأ  املع  اهب  اوطيحت  ملو  يتايائب  متبذكأ  لاق  اوءآج  اذإ  ىتح  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نوقطني مهف ال  اوملظ  امب  مهيلع  لوقلا  عقوو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  ارصبم  راهنلا  هيف و  اونكسيل  ليلا  انلعج  انأ  اوري  ملأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا8-
-9 << نيرخاد هوتأ  لكو  هللا  ءآش  نم  الإ  ضرألا  يف  نم  تاومسلا و  يف  نم  عزفف  روصلا  يف  خفني  مويو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

ةلئسألا10-
-11 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-12 . ةلئسألا
-13 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

15b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 430  )  ( 119  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولعفت امب  ريبخ  هنإ  ئيش  لك  نقتأ  يذلا  هللا  عنص  باحسلا  رم  رمت  يهو  ةدماج  اهبسحت  لابجلا  ىرتو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا2-
-3 << نونماء ذئموي  عزف  نم  مهو  اهنم  ريخ  هلف  ةنسحلاب  ءآج  نم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  له  رانلا  يف  مههوجو  تبكف  ةئيسلاب  ءآج  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نيرخاد هوتأ  لكو  هللا  ءآش  نم  الإ  ضرألا  يف  نم  تاومسلا و  يف  نم  عزفف  روصلا  يف  خفني  مويو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا6-
-7 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 

16a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 422  )  ( 120  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولعفت امب  ريبخ  هنإ  ئيش  لك  نقتأ  يذلا  هللا  عنص  باحسلا  رم  رمت  يهو  ةدماج  اهبسحت  لابجلا  ىرتو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا2-
-3 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
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-4 << نونماء ذئموي  عزف  نم  مهو  اهنم  ريخ  هلف  ةنسحلاب  ءآج  نم  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  له  رانلا  يف  مههوجو  تبكف  ةئيسلاب  ءآج  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نيملسملا نم  نوكأ  نأ  ترمأ  ئيش و  لك  هلو  اهمرح  يذلا  ةدلبلا  هذه  بر  دبعأ  نأ  ترمأ  آمنإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا7-
-8 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
لاؤس9-

-10 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-11 << نيرذنملا نم  انأ  آمنإ  لقف  لض  نمو  هسفنل  يدتهي  امنإف  ىدتها  نمف  ناءرقلا  ولتأ  نأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا12-

16b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 429  )  ( 119  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيرذنملا نم  انأ  آمنإ  لقف  لض  نمو  هسفنل  يدتهي  امنإف  ىدتها  نمف  ناءرقلا  ولتأ  نأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 << نولمعت امع  لفاغب  كبر  امو  اهنوفرعتف  هتاياء  مكيريس  هلل  دمحلا  لقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  له  رانلا  يف  مههوجو  تبكف  ةئيسلاب  ءآج  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-4 << نيملسملا نم  نوكأ  نأ  ترمأ  ئيش و  لك  هلو  اهمرح  يذلا  ةدلبلا  هذه  بر  دبعأ  نأ  ترمأ  آمنإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 . ةلئسألا
-6 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
-7 . ةلئسألا
-8 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
-9 . ةلئسألا

-10 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
-11 . ةلئسألا
-12 << نيرذنملا نم  انأ  آمنإ  لقف  لض  نمو  هسفنل  يدتهي  امنإف  ىدتها  نمف  ناءرقلا  ولتأ  نأ  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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